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Maria lichtmis 
Komende donderdag, 2 februari, vieren we het laatste lichtfeest, Maria 
Lichtmis. Het feest heeft met nieuw leven te maken en bestaat al 
zolang er mensen leven. Met dit oeroude feest uit voorchristelijke
tijden vier je hoe het nieuwe leven met de lichtkracht uit het
donker van de aarde omhoog komt, de natuur die zich tegen de 
zwaartekracht in omhoog stuwt, naar de zonnewarmte toe. Mensen 
hebben dit proces altijd in een vrouwengestalte vereerd en haar de 
mooiste namen gegeven. Isis in Egypte, Demeter, Gaia, Artemisia, 
Aphrodite bij de Grieken, Magna Mater, de grote moeder in het 
Midden Oosten, maar ook Cybele, Astarte, Pacha Mama bij de Inka's, 
Tammoez, Inanna, Tanit, Asjero. De Kelten vereerden haar als Bridghe 
en Bride, de Germanen hadden Frija, de Denen godin Nerthus die in
het voorjaar over de velden reed.  

Het feest is 40 dagen na Kerstmis. Bij de Joden is dat de dag na de 
bevalling voor het eerst naar de tempel gaat om zich te reinigen en een 
schaap en een duif te offeren. In de Middeleeuwen werd Maria 
Reiniging vooral een lichtfeest waarbij in de kerk kaarsen werden 
gewijd en aangestoken. Hieraan ontleent het feest zijn naam. De 
brandende kaarsen werden in processie de kerk rondgedragen en 
meestal werd ook om de kerk of om de parochie heen gelopen. De 
lichtmiskaarsen werden na de processie mee naar huis genomen om 
met kaarsvet boven de deur, in huis en in de stallen een kruis aan te 
brengen, zodat de Heiland mens en dier het hele jaar zou beschermen. 
Met dit feest sluiten we de grote Kersttijd, die we met Sint Maarten 
begonnen, af. Met Sint Maarten brachten we met onze lampion het 
licht naar binnen en met Maria Lichtmis is het een mooi gebruik om ’s 
morgens het licht naar buiten te brengen.
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studiedag 7 april 

op vrijdag 7 april organiseert de 
vereniging voor antroposofische 
kinderopvang een landelijke 
studiedag.  Het thema is 
inlevend waarnemen: het op 
zoek gaan naar de essentie van 
iemands gedrag, zijn of haar 
handelingsimpuls. Om van 
binnenuit te begrijpen wie de 
ander is en wat hem beweegt. 
Een methode die goed 
toepasbaar is op het waarnemen 
van mensen die (nog) weinig zelf 
kunnen vertellen over hun 
handelingsimpuls, zoals de 
kinderen die overdag aan onze 
zorg toevertrouwd worden 
door jullie.  

Minne en Rozelinde zijn op 7 
april daarom gesloten!  Op 
Tomte zal 1 van de juffies 
werken met een invalkracht  

ouderavonden 

We  zijn op dit moment druk 
doende om ouderavonden te 
plannen voor alle groepen! Jullie 
horen heel snel van ons 
wanneer het zal plaatsvinden. 
De opzet van de ouderavond 
voor halve dagopvang Tomte en 
de heledagopvang groepen 
Minne en Rozelinde zal hoogst 
waarschijnlijk van elkaar 
verschillen en mogelijk ook op 
andere data zijn opdat ouders 
die kinderen in beide groepen 
hebben ook bij beide aanwezig 
kunnen zijn!  

     Opvang Anders  
                  stichting voor antroposofische kinderopvang 
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Uit de middeleeuwers komt ook Vrouw Holle. In dat verhaal is de put 
de verbinding van al wat onder de aarde gebeurt en wat daarvan 
bovenop de aarde zichtbaar is. Als er onder de aarde goed voor alles 
gezorgd wordt, zullen de schatten bovenop de aarde geplukt kunnen 
worden. Om die verbinding te symboliseren maken we nu van restjes 
kaarsvet uit de lichtjestijd, nieuwe drijfkaarsjes, die als bootjes in het 
water (wat de put symboliseert) branden. Terwijl je kijkt naar al die 
bootjes, kun je nog even terugblikken op alle lichtfeesten die gevierd 
zijn en van elk feest een lied laten klinken. Bij het verhaal in de kring of 
aan tafel horen de kinderen vanaf deze week weer over moeder aarde en 
de wortelkinderen die langzaamaan wakker worden en naar buiten gaan 
komen….. de winter is op zijn piek maar de lente is alweer voorzichtig 
in aantocht. We kunnen het licht missen en brengen het naar de 
voorzichtig ontluikende natuur! 

themadag: vitaliteit  
(ingezonden door pedagogiek voor het jonge kind)    

Vitaliteit gaat over hoe je je voelt. Heb je energie, ben je opgewekt en 
heb je zin om dingen te ondernemen? Of voel je je mat en lusteloos en is 
alles teveel? Het is kostbaar als je energie genoeg hebt om je eigen werk 
te doen en je leven te kunnen inrichten zoals jij wilt, daar kan je 
letterlijk mee vooruit in het leven en je wordt er blij van. 
Als opvoeders van kleine kinderen wordt er méér van je gevraagd. Zeker 
in de eerste 7 jaren is het nodig dat het kind op jouw vitaliteit kan 
meedeinen, er zelfs iets van mag “opeisen” als het bijvoorbeeld ziek is. 
Jouw levenskracht en gezondheid zijn van invloed op het kleine kind 
dat jij opvoedt of begeleidt, want je vormt ook een voorbeeld, waar het 
kind onbewust van leert. Reden genoeg om vitaal te blijven en ook goed 
voor je eigen levensbron te zorgen, zodat je niet uitgeput raakt en de  
bron opdroogt. 

De Themadag vindt plaats op 11 maart 2017 van 10.00 – 16.00 uur, 
Stichtse Bovenbouw, Socrateslaan 24, 3707 GL Zeist. Kosten € 65,- p.p. 
Inclusief lunch. In de pauzes zijn winkeltjes aanwezig (contant betalen). 
Inlichtingen over deze themadag:  www.pedagogievoorhetjongekind.nl 

Inschrijven BSO en vrijeschool 
De belangstelling voor het vrijschoolonderwijs blijft groeien wat 
betekent dat er ook in Amstelveen een wachtlijst ontstaat. Kinderen 
van Opvang Anders hebben mogelijk voorrang op basis van criteria. 
Datum van plaatsing bij Opvang Anders is daarvan 1, inschrijving bij de 
school ook. Hoe eerder je je kind inschrijft bij de Parcival hoe groter de 
kans dat hij / zij geplaatst wordt. Dat geldt ook voor de BSO. Zodra je 
inschrijft bij de Parcival en je verwacht naschoolse opvang nodig te 
hebben: mail naar  bso.madelief.amstelveen@xs4all.nl 
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Bijdrage OC 

De Oudercommissie heeft 
verzocht om een vrijwillige 
bijdrage van 6,- voor hun lief en 
leed pot. Het mag overgemaakt 
worden naar het 
rekeningnummer van Opvang 
Anders ivv bijdrage OC of kan 
contant in een envelop met naam 
van je kind(eren) erop worden 
ingeleverd. Namens de OC alvast 
veel dank!  

Groenehart initiatief 

Op zaterdag 4 februari is er weer 
een vrijeschoolse activiteit! 
Weest welkom en neem andere 
belangstellenden mee.. 
Vooraf aanmelden is handig, op 
vrijeschoolgroenehart@gmail.com  

Er is deze keer Sprookjesochtend 
in De Woudreus in Wilnis. 
Om 11 uur zijn kinderen en hun 
ouders welkom. De kinderen 
mogen verkleed komen als 
sprookjesfiguur. Het sprookje van 
Vrouw Holle staat centraal. 
Voor kinderen van 2-7 jaar, jonger 
en ouder ook welkom. 
NME-centrum De Woudreus, 
Pieter Joostenlaan 28-a, Wilnis| 
11-12.15 uur | toegang gratis 

Sluitingsdata 2017 

vr 7 april:  studiedag  
ma 17 april: 2e paasdag 
do 27 april: koningsdag 
do 25 mei: hemelvaart  
ma 5 juni: 2e pinksterdag 

onze zomersluiting valt dit jaar 
van ma 14 tot en met vr 25 
augustus (het zijn altijd de 4e en 
5e week van de zomervakantie 
regio Noord, BSO madelief is ook 
de 6e week vd vakantie gesloten) 

onze kerstsluiting is dit jaar van 
ma 25 tot en met vr 29 december 

http://gmail.com
http://gmail.com

